
EEN WOORD OVER HET CONSIGNATIE-STELSEL. 

~Moet ons gouvernement her thans vigerende consignatiestelsel 
handhaven, dan wel langzamerhaad meer uitbreiding geven nan de 
verkoopen in Indi~Y' Deze vraag door de Kamers van Koophandel 
zoowel hier te lande, als die van Java, in laatstgemelden zin be- 
slist, eischt, om tot eene gezoade oplossing te geraken, eerie be- 
schouwing van meer dan een standpunt. 

Immers zoowel de belangen van her algemeen, als die van den 
handel zijn bij de kwestie betrokken, en geen dier belangen mogen 
uit her oog verloren worden. 

Indien wij ons dan ook veroorloven in dit veelgelezgntijdschrift, 
de voordeelen van een racer rationeel verkoopsysteem te bepleiten, 
zoo willen wij, getrouw aan bovenstaande onderscheiding, in de 
allereerste plaats de meerdere verkoop in IndiS, uit een algemeen 
oogpunt verdedigen. 

Bet algemeen belang zich voor een goed deel oplossende in her 
finantieel belang der schatkist, zoo rust in de eerste plants op ons de 
taak om ann te toonen dat ons gouvernement in Indi~ voor de 
producten hooger of althans even hoogen prijs zal bedingen, dan 
de pariteit van hetgeen eene consignatie naar Holland zoude op- 
brengen. 

Jammer genoeg dat wij ons bier geheel op her veld der redene- 
ring moeten begeven, daar in de kwestie die ons thans bezig houdt, 
geen cijfers ann te voeren zijn; alleen dit kan men met eenige 
zekerheid zeggen, dat de middeli)rijzen in Indi~ bedongen, niet 
reel verschillen van die welke het gouvernement volgens benadering 
in Holland gemaakt zoude hebben. 

Men heeft wel eens ten nadeele van het consignatiestelsel en 
ten bewijze dat in Indi5 beter prijs wordt gemaakt, zich beroepen 
op de slechte uitkomsten die onze importeurs in de laatste jaren 
ondervonden hebben en o.a. gewezen op de hooge prijzen in Indi~ 
voor Padang-kolilj betaald. ¥oorzichtig is her echter om op der- 
gelijke redeaeringen niet te spoedig een oordeel te vellen~ want 
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met uitzondcring van hot laatste fcit, waarvoor voldoende oorzaak 
bestaat in de mededinging der Amerikaansehe keepers, rust de ge- 
heeIe argumentatie op den exeeptioneelen toestand van den Euro- 
peesehen handel, ten gevolge der politieke verwikkelingen. 

Geheel en al deel ik dan ook hieromtrent het gevoelen van een 
begaafd schrijver, verdediger van her eonsignatiestelsel (:le adressen 
der Kamer van Koophandel te Amst. en Rott. getoetst aan Stoats- en 
Handelsbelang~ bladz. 20) ,,dat her niet denkbaar is dat op den duur 
,de door het gouvernement geveild wordende produeten keepers 
,zullen vinden tot prijzen, die den invoerders verlies geven." 

Ondersehrijf ik deze meening, in geenen deele beaam ik eehter 
hetgeen de geaehte sehrijver der genoemde brochure daarop laat 
volgen: ,,dat de importeurs eene eommissie in Indi~ moetende be- 
,talen en buitendien hog op eene winst moetende rekenen, niet 
,,dien prijs zullen besteden dien her gouvernement in Holland zoudo 
~maken? ~ 

Inderdaad, uit her oogpunt van den schrijver verder redene- 
rende, zoude men eindelijk tot deze vreemde conclusie komen: dat 
her gouvernement b. v. de suiker zelf zoude moeten ramneren en 
zelf naar het buitenland plaatsen: immers ~n fabriekant ~n com- 
missionnair beoogen winst waarop zij rekenen zullen bij het aan- 
leggen der prijzen. Gesteld eens dat her gouveruement zelf indus- 
trieel en eommissionnair werd, zoude niet de meest verstokte 
staatsmonopolist vooruit kunnen voorspellen dat zulks den staat 
verlies zoude berokkenen! 

Welnu, dan hebben wij ook de verklaring hoe de partieuliere 
importeur voordeel kan behaIen, zonder dat dit nadeel veer de 
sehatkist oplevert. Betoog behoeft het toeh wel niet, dat de parti- 
eulier vrij wat vlugger en voordeeliger zijne goederen herwaarts 
zal brengen dan her gouvernement; dat de particulieren hunne 
ladingen herwaarts doen verzeilen, waar de markt hun voordeel 
aanbiedt en bij aankomst hier te lande dadelijk van eerie eventueel 
opkomende vraag kunnen profiteren, zonder even als bet gouver- 
nement, ann veilingen en vaste perioden gebonden te zijn. 

Mogen wij nu aannemen, dat de Hollandsehe importeurs met 
voordeel veer zieh zelven en zonder nadeel veer den staat, de 
goederen in Indi~ kunnen koopen, dan zeer zeker is hetduidelijk, 
dat de belangen van de sehatkist bij verkoop in Indi~ gebaat 
zullen worden. Immers de mededinging der Amerikaansche, Per- 
zisehe en Australisehe keepers mogen wij niet buiten rekening laten : 
vooral Australi~ wordt ten opzichte van Java meet en meer belangrijk. 
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De betangen onzer schatkist hierboven besproken, omva~ten wel 
is waar een greet deel van her algemeen belang, doeh toeh sleehts 
een dee], en daar het handelsbelang bij eene besehouwing van het 
algemeen belang eveneens zijn gewigt in de sehaal legt is het ver- 
kieselijk, na de finanfieele kwestie, de handelskwestie te bespreken. 

Lang geleden is het niet, dat zoowel in als buiten ons parlement, 
men zieh Cot verdediging van het consignatiestelsel op her gevoelen 
v a n  den handel beriep, niet alteen volmaakt ter goeder trouw, 
maar ik zoude bijua zeggen, dat men niet zonder regt beweerde 
dat de handelsstand, eenige uitzonderingea daargelaten, met eene 
wijziging in her eonsignatiestelsel niet sympathiseerde. 

Was her, omdat de handel ingenomen was met het nu veroor- 
deelde stelsel der massale veilingen? Voorzeker neen; men erkende 
den onnatuur]ijken toestand en wenschte verandering, maar miskende 
de oorzaak, en palliatieven in den vorm van meerdere veilingen, 
werden op aandrang van den handel aangewend. 

Karakteristiek is her eehter, dat bij de laatste wijzigingen in de 
kofl~jveilingen eenige der eerste firma's er op aandrongen, dat de 
maatsehapI)ij-ladingen onmiddellijk na arrivement, onder den hamer 
gebragt zouden worden, en zonder toen reeds her consignatiestelsel 
ann te grijpeu, lag toch in dat verzoek, dat weinig anders be- 
doelde, dan her gouvernement zoo reel mogelijk her voorbeeld der 
partieuliere importeurs te doen volgen, her feit uitgedrukt dat de 
handel voor zich zelf her nut der particuIiere aanvoeren reel hooger 
sehat dan dat der gouvernements aanvoeren. 

Dat deze opinie niet op losse gronden steunt wensehen wij hier 
aan te toonen. 

Eene gesebiedenis van het eonsignatiestelsel mag bekend en 
daarom bier overbodig geaeht worden. :Eeu kort aanstippen van 
den invloed van her eonsignatiestelsel op onzen handel is evenwel 
onmisbaar veer de beschouwingen die hier volgen. 

¥oorstanders van het eonsignatiestelset zijn gewoon ons te wijzen 
op het ontstaan onzer koloniale markt ten gevolge van her door hen 
geprezen stelsel. Wij veer ons, zien niet in dat onze koloniale 
markt aan de wijze van verkoop zijn oorsprong te danken heeft, 
en gelooven dat, indien Generaal van den Bosch gelegenheid ge- 
vonden had o m t e  votdoen ann her verlangen tot overmaken van 
grootere bedragen, zonder met de Nederlandsch Handel-Maatschappij 
te eontracteren, onze koloniale markt zich vrij wat beter en 
zelfstandiger had kunnen ontwikkelen dan nu bet geval is geweest. 

Immers terwijl her aantal eommissiehuizen toegenomen is, ver- 
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meerderden onze invoeren bij lange na niet in dezelfde verhouding. 
De eoncurrentie noopte tot verlaging der eommissieproeenten en 
eindelijk tot het voor onzen eommissiehandel zoo nadeelige offerten- 
systeem. Had de onderlinge eoneurrentie meerdere en vooral meer 
veelzijdige aanvoeren ten gevolge gehad, her algemeene handelsbelang 
ware voorzeker gebaat geworden, maar juist her eonsignatiestelsel 
was de val van de partieuliere importatie. 

t tet  gewraakte stelsel toeh, begon met eene zekere beseherming 
te verleenen aan den eommissiehandel, en als natuurlijk gevolg 
werd de beseherming verleend ten koste van den importhandel, 
waarvan de kraehten eensklaps tot den eommissiehandel getrokken 
werden. 

En naderhand, toen de winst in den commissiehandel behaald, 
verminderde en men andere wegen ging zoeken, toen bleek het 
dat anderen ons v6dr waren, omdat wij uitsluitend her oog gerigt 
hadden op de consumfie en niet op de landen van produetie. 

Niet alleen gebrek aan connection evenwel, was oorzaak dat 
onze importhandel niet bloeide. Het consignatle-stelsel had hog 
een ander groot bezwaar in het leven geroepen; de belangrijke 
voorraden niet alleen in handen der 1~. H. ~ .  als eonsignataris 
van her gouvernement, maar ook in handen der speculanten, die 
niet in de gelegenheid zijnde, zeilende partijen te koopen, zich wel 
van opgeslagen partijen moesten voorzien. 

Her natuurlijk gevolg hiervan is, dat de importeurs weinig lust 
gevoelen om goederen te doen komen op eene wel voorziene 
markt,  niet gesproken van de eventualiteit waaraan zij zijn 
blootgesteld, dat de N. H. ~ .  hare veiling uitsehrijft op her tijdstip 
dat de partieuliere lading binnenvalt. 

Wenseht men dat onze exporthandel naar /lava bloeije, men 
ontneme den exporteur de gelegenheid niet, zieh in den vorm van 
producten retouren te laten maken; bekend is het toeh dat bij 
transatlantisehe operation, waar de spetieaanvoer kostbaarder is en 
de wisselkoersen meer aan fluetuatien zijn blootgesteld, dat de na- 
tuurlijke wijze van remit~eren is. 

Wij meenen betoogd te hebben, dat her eonsignatiestelsel den 
algemeenen handel niet bevorderd heeft; twee vragen blijven ons 
nu nog ter beantwoording over. 

Bestaat er grond tot de veronderstelling dat bij verkoop in Indie, 
de importeur zich ten behoeve tier Hollandsehe markt in Indie zal 
voorzien, en welke zouden de gevolgen zijn, indien partieulieren 
in plaats van bet gouvernemcnt de produeten hierheen braehten. ~ 
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Op de eerste vraag antwoorden wij volmondig in toestemmenden 
zin. Waren wij voorstanders van het autoriteitsgeloof, wij zouden 
wijzen o13 de adressen der kamers van koophandel en voorM op de 
stemmen tilt IndiiJ opgegaan. Liever wijzen wij echter op de talrijke 
connection, die de huizen hier op Java bezitten, zoomede op de 
vele Hollandsohe kapitalen bij wijze van voorsehotten ter dispositie 
der Indisehe huizen gesteld; las~, not least, op de partieuliere 
ladingen die reeds nu, onder oneindig sleehter omstandigheden, 
hunnen weg herwaarts vinden. 

Komen wij nu tot de beantwoording der tweede vraag: welke de 
gevoIgen zullen zijn indien de Indische produeten, in plants van 
in weinige handen geeoneentreerd te zijn, door deimporteurs naar 
gelang dat de ladingen hier binnen vallen aan de markt gebracht 
zullen worden? Ons antwoord: is eene markt waarop de prijzen 
zieh niet zulten regelen naar de manoeuvres der koopers, maar 
volgens de natuurlijke wetten van vraag en aanbod; Maatschappij- 
veilingen, met al den aankleve van dien, onderwigten en overwigten, 
mindere en meerdere kwaliteit, lastige geschillen, offerten, enz. zij 
zullen tot her verleden behooren. Wil de buitenlander koopen, hij 
zal reel meet dan nu genoodzaakt zijn, zijne orders in te zenden en 
de eommissionair die opinie hee ft op het artikel dat hij behandelt 
zal zieh en van zeilende en van loco-partijen kunnen voorzien. Waren- 
kennis en een juist inzieht van de markt kunnen hem leiden en 
niet langer zal hij deze koopmans-deugden ondergesehikt aehten 
ann de kennis van war de N. H. M. zat doen. 

Tot nu toe hebben wij bij het bespreken van bet handelsbelang 
slechts goederenhandel op bet oog gehad. Latch wij thans zien in 
hoeverre de belangen der seheepvaart bij meerderen verkoop in Indi~ 
betrokken zijn. 

In de hierboven aangehaalde brochure worden eenige ¢ijfers ge- 
noemd die voor de beantwoordig der kwestie dienen kunnen. Uit 
die cijfers blijkt dat van Java vertrokkea zijn: 

1 8 6 5 .  1 8 6 6 .  
145 Ned. schepen . . . .  91,211 ton. 226 Ned. schepen . 136,590ton. 

waarvan de N. H. M. belaadde 71.445 ~ 81,716 

particulierea . . . . . .  19,766 ,, 47,874 
tegen 253 vreemde schepen. 113,895 . tegen 134 vreemde schepen 66,588 ,, 

Deze eijfers mogen niet schitterend zijn, ontmoedigend zijn zij 
evenmin. Alleen bewijzen zij dit, dat ook bij de bevrachtingen 
ons gouvernement in meerdere of mindere mate ]protectionist ge- 
bleven is door uitsluitend gebruik te maken van de Hollandsche 
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vlag, zelfs dan wanneer vreemde sehepen hunne ruimte tot lager 
prijzen aanbieden. Of deze uitsluiting politiek is willen wij gaarne 
bet publiek doen oordeelen! 

De onmiskenbaar meerdere ontwikkeling onzer vloot in de laatste 
jaren mag ons echter met vertrouwen de toekomst doen inzien en 
wij gelooven onze reederijen onregt te doen door de veronderstel- 
ling dat zij op den duur veer het vervoer van Java naar Holland 
de mededinging met vreemde schepen niet kunnen volhouden, en 
dat de wegruiming der bezwaren die den aankoop in don vreemde 
in den weg staan, vrij wat meer zulIen baten, dan de toepassing 
van beschermende beginselen. 

Men vergete ook niet dat de meeste feeders tevens importeurs 
zijn en de belangen dus in een toopen, m. a. w. dat het veer den 
feeder van bet grootste gewigt is om bij lage vraehten goederen 
veer eigen rekening te betrekken, iets war natuurlijk onmogelijk 
of althans zeer moeijelijk is zoolang her grootste gedeelte der gou- 
vernements-producten herwaarts geeonsigneerd wordt. 

Niet onbelangrijk is her, eea oogenblik stil te staan bij de aan- 
gevoerde argumenten: De handel zoude niet rijp zijn veer verkoop 
in Indi6. Mij dunkt geen krachtiger steer is her proteetiestelsel 
toe te brengen dan deze bekentenis; eene meer dan 30jarige be- 
seherming immers blijkt volgens de meening der tegenstanders on- 
voldoende om den handel zooveel levenskraeht te schenken dat hi] 
den staats-leiband missen kan. 

Maar buitendien her hoofdargument geldt de belangen der seheep- 
vaart:  men vreest dat onze koopvaardijvloot bij mededinging met 
vreemde schepen her onderspit zoude delven, en daarom zoude 
het gouvernement voort moeten gaan om uitsluitend van hol- 
landsche bodems gebruik te maken; m. a. w. eerie aanbeveting 
niet alleen tot beseherming van reederijen ten koste der sehat- 
kist, maar buitendien feitelijk een wensch dat onze Indisehe havens 
veer vreemden gesloten zullen worden~ al is her dan ook onder 
bedekte vormen. 

Men ergere zich nu hog aan Cromwell's navigatie-aete! Niet 
gaarne echter zouden wij de verantwoording der voorgestelde politiek 
op ons nemen. 

Wij gelooven aangetoond te hebben, dat noeh her finantieel 
belang der schatkist, noeh het haudelsbelang de instandhouding 
van her eonsignatiestelsel eisehen. En mag men van eene meet 
natuurlijke wijze van verkoop meerdere ontwikkeling en meerdere 
energiein onzen handel verwachten, dan mogen wij met grond tot 
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de eonelusie komen dat ~a handelsbelang ~n algemeen belang den 
thans bestaanden toestand veroordeelen. 

Van den Indischen handel spreken wij niet, noeh van den 
invloed eener grootere en meet gezonde ontwikkeling in Indie, 
op den handel hier. De warme ondersteuning van de adressen 
van hier uit tot den minister gerigt, zoowel bij de Indisehe 
handelshuizen als in de Indisehe pers ondervonden, toonen genoeg 
ann hoe men over dit onderwerp in Indie denkt. 

Het reid dat veer ons nog braak hgt,  moge onmetelijk zijn, 
niet minder zijn de vruchten die bij een beter bestuur in Indie 
onzen handel en industrie ten deel zullen vallen, h[en denke sleehts 
ann hetgeen Iadi~ veer ons worden ken, indien het bestuurd 
werd overeenkomstig de lessen eener gezonde staathuishoudkunde. 
Iadi~ geregeerd, niet om directe voordeelen af te werpen, maar 
ons vergoedende war wij met billijkheid eisehen kunnen als 
tegemoetkoming veer dei~nsie en admiaistratiekosten; Indig met 
eene landbouwende bevolking, bet natuurtijk debouchg onzer indus- 
trieelen en handetaars; Indi~ onze markt het tienvoudige toewer- 
pende van hetgeea onder een dwangsysteem geproduceerd kan 
worden, - -  ziedaar de regtmatige wensch van allen, die op eenen 
natuurlijken toestand prijs stellen. Evenwel de finantieele toestand 
der sehatkist legtons het zwijgen op reeds veer de wenseh op de 
lippen is. Welnu, men behoude een stelsel volgens hetwelk ons gou- 
vernement ~n planter ~n koopman is; maar men vatte het vaste 
voornemen op omte  hervormen zoodra Nederland zich onafhankelijk 
van de Iudische baten gemaakt zal hebben. Voorziehtigheid in de 
middelen, wie zal die afkeuren, maar men wete wat men wil en 
zij radikaal in her doel. Yroeg of laat zal het thans vigerende 
cultuurstelsel vallen; wil men dan de partieuliere industrie de 
plaats doen ianemen, die thans het gouvernement vervult, de 
kapitalen, die vereiseht zullen worden, zullen bij meerdere oat- 
wikkeling van den indischen handel reeds voorhandea zija. 0ok 
daarom verdient de kwestie van het consiguatiestelsel onze hooge 
belangstelling. 

Rotterdam, October 1868. P. JR. 


